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Regler: 
I Mini Cup 2013 kan drenge årgang 99 og yngre og piger årgang 01 og yngre deltage. Der 
afholdes indledende stævneafsnit, typisk i to kredse samt et finalestævne. De 6 drenge-
hold og 6 pigehold, der får flest point kvalificeres sig til finalestævnet. 
En svømmer kan ikke repræsentere en forening/startfællesskab i den indledende runde og 
en anden i finalen. Mini Cup afvikles med hold for piger og hold for drenge adskilt. 
 
Hvert deltagende hold stiller 1 deltager i hvert løb + 1 holdkaphold. En svømmer må højst 
deltage i 2 individuelle løb og 1 holdkapløb. 
Tilmeldelsesgebyret er kr. 500.- pr. hold, der opkræves af regionens kasserer. Ved 
udeblivelse uden skriftligt afbud til regionens turneringsansvarlige, pålægges foreningerne 
en bøde på dobbelt tilmeldelsesgebyr. 
 
Tilmelding: 
Der vil i år være mulighed for tilmelding via hjemmeside eller turneringsansvarlig samt 
turneringsplanlægningsmøde i august 2013.  
 
Anmeldelse: 
Anmeldelser skal foretages efter retningslinjerne i generelle bestemmelser. Anmeldelse til 
de indledende stævne afsnit skal være foretaget senest 10 dage før stævnets start. 
 
Ændringer: 
Der gøres opmærksom på at ændringer til programmet skal være stævnesekretariatet i 
hænde senest 1 time før stævnestart. Efter dette tidspunkt kan der ikke rettes i 
anmeldelserne. 
 
Tidtagning: 
Alle tider angives med hundrededele sekunder ved pointgivning. El-tidtagning må ikke 
benyttes ved de indledende stævner. 
 
Point: 
Der gives points efter den gældende pointtabel (FINA’s pointtabel). 
 
Pointlighed: 
I tilfælde af pointlighed er pointtallene i 4 x 100 m holdmedley afgørende for det endelige 
resultat. Ved stadig lighed tæller 4 x 100 m fri derefter. 
 
Diskvalifikation: 
Der svømmes diskvalifikationsløb umiddelbart efter sidste løb. Hvis en svømmer bliver 
bortvist fra start, regnes dette ikke som diskvalifikation, og der kan derfor ikke svømmes 
diskvalifikationsløb. En svømmer, som opgiver sit løb, regnes heller ikke som en 
diskvalifikation, og der kan derfor ikke svømmes diskvalifikationsløb. 
 
Præmier: 
Regionen udsætter medaljer til nr. 1, 2 og 3 ved finalestævnet for såvel pige- som 
drengehold. Samt pokal til bedste drenge- og pigeklub. 
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Officials: 
Hver klub stiller med 2 officials, hvoraf mindst én er dommeruddannet. Såfremt klubben 
ikke stiller med official, idømmes en bøde på 1.000 kr. Bødebeløbet tilfalder 
lokalarrangøren, såfremt denne sørger for en afløser. 
 

Lokale arrangører: 

Indledende stævneafsnit      Sted Dato 

Kreds 1:   2.-3. november 2013 

Kreds 2:   2.-3. november 2013 

 

Finale stævnet         Sted Dato 

   7.-8. december 2013 

 
Resultater:             
Resultaterne og back-up fra de indledende stævner sendes pr. mail til turneringsansvarlig 
Teddy Bjørklund (teddy_bjorklund@hotmail.com) umiddelbart efter stævnets afslutning.  

Resultaterne skal også indsendes til Dansk Svømmeunion på (resultater@svoem.dk).  
 
Turneringsansvarlig: 
Eventuelle spørgsmål rettes til:  
Teddy Bjørklund 
Mail: teddy_bjorklund@hotmail.com  
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Program: 
Løb 1 200 m Fri svømning Piger 
Løb 2 200 m Fri svømning Drenge 
Løb 3 200 m Brystsvømning Piger 
Løb 4 200 m Brystsvømning Drenge 
Løb 5 200 m Rygsvømning Piger 
Løb 6 200 m Rygsvømning Drenge 
Løb 7 100 m Butterfly Piger 
Løb 8 100 m Butterfly Drenge 
Løb 9 400 m Fri svømning Piger 
Løb 10 400 m Fri svømning Drenge 
Løb 11 100 m Rygsvømning Piger 
Løb 12 100 m Rygsvømning Drenge 
Løb 13 200 m Individuel medley Piger 
Løb 14 200 m Individuel medley Drenge 
Løb 15 100 m Fri svømning Piger 
Løb 16 100 m Fri svømning Drenge 
Løb 17 100 m Brystsvømning Piger 
Løb 18 100 m Brystsvømning Drenge 
        Pause 15 minutter 
Løb 19 4 x 100 m Holdmedley Piger 
Løb 20 4 x 100 m Holdmedley Drenge 
Løb 21 4 x 100 m Fri svømning Piger 
Løb 22 4 x 100 m Fri svømning Drenge 


